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CHINA 
ปกักิง่ NO SHOP วนันอ้ยเทีย่วครบ 

4 วนั 2 คนืโดยสายการบนิไทย (TG) 
 ชมก ำแพงเมอืงจนี 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก 
 ชมพระรำชวงักูก้ง ต ำหนักจักรพรรดติอ้งหำ้ม 
 ชมพระรำชวงัฤดรูอ้นสถำนทีโ่ปรดปรำนของพระนำงซสูไีทเฮำ 
 No Shop ไมเ่สยีเวลำลงรำ้นรัฐบำล 
 พักโรงแรมระดับ 5 ดำว 
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ทีน่ ัง่บนเครือ่ง  

แบบ 3-3-3 

บรกิารน า้ด ืม่บนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป-ขากลบั 30 กก. 

 

 

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – ปกักิง่  
21.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิเคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบนิ ไทย (TG) โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอยใหก้ำร

ตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเชค็สมัภำระและเอกสำรกำรเดนิทำงใหก้บัทกุทำ่น 
23.59 น. ออกเดนิทำงสูเ่มอืงปักกิง่โดยเทีย่วบนิที ่TG674 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
ปักกิง่ – จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักู่กง – หอฟ้าเทยีนถาน-ถนนหวงัฝูจ ิง่ – 
กายกรรมปกักิง่ 

05.40 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิ กรุงปักกิง่ สนำมบนินี้ไดเ้ปิดสว่นขยำยแห่งใหม่ เพือ่เปิดใหบ้รกิำรตอ้นรับกฬีำโอลมิปิก  
2008  คำดว่ำสำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรไดม้ำกถงึ  55  ลำ้นคนในปี 2015  สนำมบนิมขีนำดใหญ่กวำ่แพนตำกอ
นของ สหรัฐอเมรกิำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนกินักเดนิทำงทีเ่ขำ้ถงึจติใจผูโ้ดยสำร ดว้ยกำร
ออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขำ้ง ทอดตัวจำกทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพือ่ชว่ยลดไอรอ้นจำกแสงอำทติยแ์ตต่ดิสกำย
ไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรมใหมท่ีช่ว่ยลดปรมิำณกำ๊ซคำรบ์อนภำยในตัวอำคำร น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจ
คนเขำ้เมอืง น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูต่วัเมอืงปกักิง่ เมอืงหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจนี มชีือ่ยอ่วำ่ จงิ ปัจจบุนั
ปักกิง่เป็นเขตกำรปกครองพเิศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึง่มฐีำนะเทียบเท่ำกับมณฑล หลังจำก
ปักกิง่ไดรั้บกำรจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจนีในปี 1949 โดยเฉพำะหลังจำกสมยั 80ศตวรรษ
ที ่20 เมอืงปักกิง่ไดพั้ฒนำอย่ำงรวดเร็วอย่ำงเหลอืเชือ่ มกีำรเปลีย่นแปลงจำกหนำ้มอืเป็นหลังมอื ปัจจุบันนี้
ปักกิง่มถีนนทีส่ลับกัน ตกึสูงๆ โดยไม่เพยีงแต่รักษำสภำพเมอืงโบรำณ และยังแสดงถงึสภำพเมอืงทีท่ันสมัย 
กลำยเป็นเมอืงใหญข่องโลก   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบติม๋ซ า 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (TG674/23.59-05.40) – ปักกิง่   ✈  

2 
ปักกิง่ – จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ – พระรำชวังกูก่ง – -หอ
ฟ้ำเทยีนถำน-ถนนหวังฝจูิง่ – กำยกรรมปักกิง่ 🍽 🍽 🍽 

RITAN  INTERNATIONAL 
HOTEL   หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5* 

3 
ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวหียงกวน – พระรำชวังฤดรูอ้น
(เรอืหนิหยก+ลอ่งเรอืทะเลสำบ) – ตลำดรัสเซยี  🍽 🍽 🍽 

RITAN  INTERNATIONAL 

HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5* 

4 ปักกิง่ (TG675/06.50-11.05) – กรงุเทพฯ ✈  
 

 

หมายเหต ุ:  ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี (แบบเดีย่ว) ทา่นละ 1,500 บาท ** 
ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิน่ 200หยวน/ทา่น/ทรปิ  

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
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 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตุรัสทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุในโลก จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ ตัง้อยูใ่จ
กลำงกรุงปักกิง่ ควำมยำวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พืน้ที่
ทัง้ส ิน้ 440,000 ตำรำงเมตร สำมำรถจปุระชำกรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจบุนัจัตุรัสเทยีนอนัเหมนินับเป็นจัตรัุส
ใจกลำงเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถำปัตยกรรมทีม่คีวำมส ำคัญ ไดแ้ก่ หอประตูเทยีนอันเหมนิที่
ตัง้อยูท่ำงทศิเหนอืสดุของจัตรัุส ธงแดงดำว 5 ดวงผนืใหญโ่บกสะบดัอยูเ่หนอืเสำธงกลำงจัตรัุส อนุสำวรยีว์รีชน
ใจกลำงจัตุรัส มหำศำลำประชำคมดำ้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พพิธิภัณฑ์กำรปฏวิัตแิห่งชำตแิละ
พพิธิภณัฑป์ระวัตศิำสตรช์ำตจินีทำงฝ่ังตะวันออก นอกจำกนี้ทำงดำ้นทศิใตย้งัม ีหอร ำลกึทำ่นประธำนเหมำและ
หอประตูเจิง้หยำงเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ ใหท้่ำนเดนิสู ่พระราชวงักูก้ง สรำ้งขึน้ในสมัยจักรพรรดหิยง่เล่อแห่ง
รำชวงศห์มงิ เป็นทัง้บำ้นและชวีติของจักรพรรดใินรำชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระรำชวังเกำ่แกท่ี่
มปีระวัตศิำสตรย์ำวนำนกวำ่ 500 ปี มชีือ่ในภำษำจนีว่ำ ‘กูก้ง’ หมำยถงึพระรำชวังเดมิ มชีือ่เรยีกอกีอยำ่งหนึง่

วำ่ ‘จือ่จิน้เฉงิ’ ซึง่แปลว่ำ ‘พระราชวงัตอ้งหา้ม’ เหตุทีเ่รยีกพระรำชวังตอ้งหำ้ม เนื่องมำจำกชำวจนีถอืคติ

ในกำรสรำ้งวังว่ำ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแหง่สวรรค์ ดังนัน้วังของบตุรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหำ้ม’ 

คนธรรมดำสำมญัไมส่ำมำรถลว่งล ้ำเขำ้ไปได ้
 

 
 

 
 

 

 

 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่หอฟ้าเทยีนถาน ตัง้อยูท่ำงทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 273 เฮกตำร ์เป็นสถำนซึง่

จักรพรรดแิหง่รำชวงศห์มงิ และรำชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดำ ในระยะยำ่งเขำ้ฤดูหนำวถงึเดอืนอำ้ยตำม
จันทรคตทิุกปี พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระรำชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพื่อใหก้ำรเก็บเกี่ยวไดผ้ลอุดม 
ประกอบดว้ยต ำหนักฉีเหนียนเตีย้น ต ำหนักหวงฉงอีแ่ละลำนหยวนชวิ เป็นตน้ จำกนัน้น ำท่ำนชม กายกรรม
ปักกิง่ กำรแสดงโชวก์ำยกรรมทีต่ืน่เตน้ ระทกึใจ พรอ้มแสง ส ีเสยีง กำยกรรมปักกิง่เป็นกำรแสดงผสมผสำน 
ทัง้หวำดเสยีวและตืน่เตน้ หลำกหลำยชดุกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกต่ำงกันไป โชวค์วำมสำมำรถหลำยๆ 
ดำ้น เชน่ โชวห์มนุจำน โชวค์วงสิง่ของ กำยกรรมผำดโผนบนทีส่งู แตไ่ฮไลน์คอืกำรขับมอเตอรไ์ซคม์ำกกว่ำ 4 
คัน ในลูกโลกดว้ยควำมเร็วในพืน้ที่จ ำกัดท่ำนไม่ควรพลำดชมกำยกรรมปักกิง่ที่มชี ือ่เสยีงกอ้งโลก น ำท่ำนสู ่
ถนนหวงัฝูจ ิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลำงส ำห รับกำรชอ้ปป้ิงที่ค ึกคักมำกที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั ้ง
หำ้งสรรพสนิคำ้ชือ่ดังต่ำงๆ และรำ้นคำ้ รำ้นอำหำรศูนยก์ลำงควำมบันเทงิมำกมำยทีจ่ะสรำ้งสสีันใหก้ับผูท้ี่มำ
จับจำ่ยบนถนนคนเดนิแหง่นีเ้ชญิทำ่นอสิระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศัย  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ..เมนพูเิศษ....เป็ดปกักิง่ 
ทีพ่กั RITAN INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน – พระราชวงัฤดรูอ้น (เรอืหนิหยก+ลอ่งเรอืทะเลสาบ) – 
ตลาดรสัเซยี 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นก ำแพงทีม่ป้ีอมคั่นเป็นชว่ง ๆ ของจนีสมยัโบรำณ สรำ้ง

ในสมัยพระเจำ้จิน๋ซฮี่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก ำแพงส่วนใหญ่ทีป่รำกฏในปัจจุบันสรำ้งขึน้ในสมัยรำชวงศห์มงิ ทัง้นี้

เพือ่ป้องกันกำรรกุรำนจำกพวกมองโกล และพวกเตริก์ หลังจำกนัน้ยงัมกีำรสรำ้งก ำแพงตอ่อกีหลำยครัง้ดว้ยกัน

แตภ่ำยหลังก็มเีผำ่เรร่อ่นจำกมองโกเลยีและแมนจเูรยีสำมำรถบกุฝ่ำก ำแพงเมอืงจนีไดส้ ำเร็จ มคีวำมยำวทัง้หมด

ถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลำงดว้ย เชือ่กันวำ่ หำกมองเมอืงจนีจำก

อวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมอืงจนีได ้

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ....สกุ ีห้มอ้ไฟ 

บา่ย น ำทำ่นเขำ้ชมพระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน(เรอืหนิหยก+ลอ่งเรอืทะเลสาบ) ตัง้อยูใ่นเขตชำนเมอืงดำ้น

ทศิตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิง่ห่ำงจำกตัวเมอืงปักกิง่ประมำณ 15 กโิลเมตร พระรำชวังฤดูรอ้นอวีเ้หอห

ยวนเดมิเป็นสวนฤดูรอ้นและสวนดอกไมใ้นสมัยกุบไลข่ำน ต่อมำในปี ค.ศ. 1893 พระนำงฉือซไีทเฮำไดน้ ำ
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งบประมำณของกองทัพเรอืมำบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะทีเ่ห็นในปัจจุบัน ภำยในพระรำชวังประกอบดว้ย 

ต ำหนักเลอโชว่ถัง สถำนทีป่ระทับของพระนำงฉือซไีทเฮำ ต ำหนักเริน่โชว่เตีย้น สถำนทีว่่ำรำชกำรของพระนำง

ฉือซไีทเฮำ ภูเขำว่ำนโสว้ซำน ทะเลสำบคุนหมงิ เก๋งพระหอม ต ำหนักเรยีงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉำงหลำน 

(ระเบียงยำวลัดเลำะไปตำมรมิทะเลสำบคุนหมงิตกแต่งดว้ยภำพวำดต่ำงๆ) และต ำหนักต่ำงๆ อีกมำกมำย 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ตลาดรสัเซีย ใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงของ COPY ยี่หอ้ดังมำกมำย ทัง้กระเป๋ำ เสื้อผำ้ 

รองเทำ้ และอืน่ๆ อกีมำกมำย 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร …เมนพูเิศษ...อาหารป้ิงยา่ง 
ทีพ่กั RITAN INTERNATIONAL HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

ปกักิง่ – กรงุเทพฯ 
เชา้ บรกิารอาหารแบบกลอ่ง   

04.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงปกักิง่ 

06.50 น. อ าลากรงุปกักิง่ เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG 675 

11.05 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

** หำกทำ่นทีต่อ้งออกตัว๋ภำยใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีท่กุครัง้  

 

   

ปกักิง่ NO SHOP วนันอ้ยเทีย่วครบ 4วนั 2คนื 
โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่25 – 28 พฤษภาคม 2561 22,991 22,991 22,991 3,999 

วนัที ่01 – 04 มถินุายน 2561 21,991 21,991 21,991 3,999 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ หกัคา่ต ัว๋ออกจากคา่ทวัร ์6,000 บาท” 

“ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 
จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีัวหนำ้ทัวรไ์ทย 
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**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่*** 
ทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ** 
**ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี (เดีย่ว) ทา่นละ 1,500  บาท** 

 

ขอ้ควรทราบ : รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรำ้นนวดฝ่ำเทำ้+บัวหมิะ,รำ้นชำ, ไขม่กุ, รำ้นผำ้ไหมและรำ้นหยกซึง่

จ ำเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพรำะมผีลกับรำคำทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ทกุ

รำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลำรำ้นละ 60-90 นำท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับควำมพอใจของ

ลกูคำ้เป็นหลักไมม่กีำรบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หำกทำ่นใดอยูใ่นรำ้นไมถ่งึตำมเวลำทีร่ำ้นก ำหนด...และไมเ่ขำ้รว่ม

กจิกรรมทีท่ำงรำ้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 300 หยวนตอ่ทำ่นตอ่รำ้น 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2.  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควำ่กรุ๊ปมกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 

 3.1 กรุณำช ำระมัดจ ำ ทำ่นละ 10,000 บำท 

 3.2 กรุณำช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทำง 

 

4.  กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมัดจ ำ 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 30 วนัคนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 
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 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15 วนัเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทำ่นละ 10,000 บำท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนักอ่นเดนิทำงทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ้ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวันหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำกบัสำยกำรบนิหรอืคำ่มัดจ ำทีพั่กโดยตรงหรอืโดยกำร

ผำ่นตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจำกคำ่ตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่นออกเดนิทำง (ไมม่หีัวหนำ้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้หัวหนำ้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่น ไม่ออกเดนิทำง 

 

 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คำ่โรงแรมทีพั่กตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

4. คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

5. คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

6. คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภำษีสนำมบนิทกุแหง่ + ภำษีน ้ำมัน  

9. น ้ำหนักสมัภำระทำ่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทำ่นัน้  

 คำ่ประกนัวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ//สมัภำระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้ำ่นละ 1 ชิน้

น ้ำหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หำกน ้ำหนักของกระเป๋ำสมัภำระเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนดไว ้จะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยสว่นที่

เกนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋ำเดนิทำง 
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2. กระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีน่ ้ำหนักเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทำ่น หำกน ้ำหนักเกนิจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำย

เพิม่เตมิ 

3. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง 

4. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวนอกเหนอืจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่, คำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง, คำ่โทรศพัท,์ คำ่ซักรดีฯลฯ 

5. คำ่อำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

6. คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำตหิรอืคนตำ่งดำ้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 กรณีกรุ๊ปออกเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 250 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซี่าเขา้ประเทศจนี (วซีา่เดีย่ว แบบธรรมดา 4 วนัท าการ) 1,500 บาท                           

กรณีทีเ่จำ้หนำ้ทีด่ ำเนนิกำรออกเอกสำรวซีำ่เรยีบรอ้ยแลว้มกีำรยกเลกิเดนิทำง วซีำ่จะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สำมำรถน ำไปใช ้

กบักำรเดนิทำงครัง้อืน่ๆ ได ้และกำรยกเลกิเดนิทำงไม่สำมำรถคนืเงนิคำ่วซีำ่ไดท้กุกรณี 

9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ

ของทำงบรษัิทฯหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำม

ลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 

3. หำกทำ่นถอนตวักอ่นรำยกำรทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคำ่บรกิำรทีท่ำ่น

ไดช้ ำระไวแ้ลว้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเนื่องมำจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำย หรอืเอกสำร

เดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนีค้ดิตำมรำคำตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หำกรำคำตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับรำคำตัว๋เครือ่งบนิ

ตำมสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว 

7. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตวัแทน หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง กำรบรกิำรจำกสำยกำร

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯจะด ำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะจัดบรกิำรทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำกมเีอกสำรลง

นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมำจำกธรรมชำต ิควำมลำ่ชำ้ และควำมผดิพลำดจำกทำง

สำยกำรบนิ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้ำงบรษัิทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนทีอ่ืน่ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ำร

จัดหำนีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

10. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละ

สทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมัดจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทำงบรษัิทจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จำก

ทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 300 หยวน / คน / รำ้น 

11. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 
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      ครัง้ มเิชน่นัน้ทำงบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืนและมสีภำพสมบรูณ์ไมช่ ำรุด 

2. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทับตรำวซีำ่และตรำเขำ้-ออก อย่ำง

นอ้ย 2หนำ้เต็ม   

3. รูปถำ่ยหนำ้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีำว ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหำ้มยิม้

เห็นฟัน หำ้มใสแ่วน่ตำด ำ หำ้มใสเ่สือ้ขำว หำ้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษำ หรอืชดุ

ขำ้รำชกำร และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จำกคอมพวิเตอร ์

4. ส ำหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้วจะตอ้งท ำเรือ่งแจง้เขำ้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทำ่นัน้กอ่นกำรสง่เอกสำรยืน่วี

ซำ่ 

5. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดนิทำง 

6. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัรก์รุณำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษำ  

 -  กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส ำเนำสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

 ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำ มำรดำ ตอ้งแนบหนังสอือนุญำตใหเ้ดนิทำง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถำนทีศ่กึษำสถำนทีท่ ำงำนต ำแหน่งงำนทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ ำงำนญำตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้นทีท่ ำงำนและของญำตโิปรดรับทรำบวำ่หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มลูเท็จอำจมกีำรระงับ

กำรออกวซีำ่เลม่ทีม่ปัีญหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสำรทกุอยำ่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนำ้กอ่นยืน่วซีำ่ ดงันัน้กรุณำเตรยีมเอกสำรพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่ำงนอ้ย 5-7 

วนัท ำกำร (กอ่นออกเดนิทำง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจัดระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

กำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทรำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร หรอื ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดนิทำงและยกเวน้กำรท ำวซีำ่ทำ่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจำกบรษัิททวัรฯ์ ไมท่รำบกฎกตกิำ กำรยกเวน้วซีำ่ในรำยละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณำดแูลบตัรของทำ่นเป็นอยำ่งด ีหำกทำ่นท ำบตัรหำยในระหวำ่งเดนิทำง ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยู่ประเทศจนีอย่ำง

นอ้ย 2 อำทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ

 -  ทำงบรษัิทฯ สำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้เฉพำะชำวตำ่งชำตทิีท่ ำงำนในประเทศไทย และมใีบอนุญำตกำรท ำงำนในประเทศ

 ไทยเทำ่นัน้ 

 - หำกไม่ไดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจำกผู ้

 เดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถำนทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทำงของคนอเมรกิัน จำ่ยเพิม่ 3,560 บำท 

2.  หนังสอืเดนิทำงของคนตำ่งชำตอิืน่ๆ จำ่ยเพิม่ 100 บำท 

 - เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   
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1. พำสปอรต์ ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวซีำ่ และตรำเขำ้-ออก 

 อยำ่งนอ้ย2หนำ้เต็ม   

2. รูปถำ่ยสขีนำด 1.5 X 2นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหมถ่ำ่ยมำไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญำตกำรท ำงำน  

4. หนังสอืวำ่จำ้งในกำรท ำงำน 

5. สมดุบัญชธีนำคำรประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตรำประทับรำ้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชำย แตส่ง่รูปถำ่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 

2. น ำรูปถำ่ยเกำ่ ทีถ่่ำยไวเ้กนิกวำ่ 6 เดอืนมำใช ้

3. น ำรูปถำ่ยทีม่วีวิดำ้นหลงั ทีถ่ำ่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขำ้ง มำตัดใชเ้พือ่ยืน่ท ำวซีำ่ 

4. น ำรูปถำ่ยทีเ่ป็นกระดำษถำ่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จำกคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 1,050 บำท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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 **เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถำนภำพ โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น(ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุัน (กรณีไมต่รงตำมทะเบยีนบำ้น / ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

....................................................................................................................................................

...........................................................รหัสไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์ำ้น........................... 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………………………………………………….. 

ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................ 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ(ภำษำอังกฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

....................................................................................................................................................

....................................................รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... 
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(ส ำคัญมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกับทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครัวของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพันธ ์(ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION.................................................................................................................................. 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME........................................................... 

RELATION.................................................................................................................................. 

หมายเหต ุ

**  กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษัิทอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิ 

ควำมไมส่ะดวกภำยหลัง  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครัด) 
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